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KLAUSAMGRĀMATA ir Enoka 
Biķa raksts par ierunātās Jaunās Derības 
iziešanu tautā, Latvijā tik parasto jaunas 
“grāmatas” atvēršanas svinībām. Grāmatas 
vārdu esmu ielicis pēdiņās, jot tā patiesībā ir 
divi diski, vai arī ierunātais teksts interneta, 
latviski lietojam vārdu tīmekļa “lapā”. Tā 

redziet, ka ar visjaunākajām techniskajām darīšanām 
ir sava nelaime. Mūsu vecā valoda tām netiek līdzi. 
“Mājaslapa” – kāda cilvēka vai organizācijas vieta šai 
interneta vai tīmekļa bezgala daudzajās slejās, jau nav 
nekāda lapa, bet programmēts “0” un “1” drūzmējums, 
kas atkal prasa citu programmu, lai tos pārvērstu 
burtos un vārdos, mums datorā nolasāmus un uz papīra 
iespiežamus, kur tad rodas it kā grāmatas lappuses.

Bet ar to vēl šī raksta problēmas nav galā. Enoks 
savā rakstā piemin arī šīs “grāmatas” nosaukuma sakni: 
“..pats svarīgākais ir ne tikai klausīties vien, bet arī 
dzirdētajam paklausīt”.

Gramatiski un uzskatāmi šie divi jēdzieni, klausīties 
un paklausīt “grāmatas” nosaukumā izpaužas tikai vienā 
gaŗumzīmē uz burta “A”. KLAUSAMGRĀMATA – 
cēlusies no “klausīties” ir rakstāma bez gaŗumzīmes, 
jo, vārdu locot, sakām: viņš klausās. Bet ja domājam, 
ka vajaga klausīt tam, kas tur teikts, tad, vārdu locot, 
trešajā persona sakām: viņš klausa un tad būtu jālieto 
gaŗumzīme KLAUSĀMGRĀMATA. 

Protams, ne vienu vai otru tādu vārdu salikumu 
parasti nedzirdam un nelietojam, bet uzmanības 
pievēršanai tas labi noder. Lai “grāmatai” daudz 
klausītāju!

 Saņēmu arī Artūra Cīruļa grāmatu un vēstuli: 
“Mīļais Draugs ticībā uz Jēzu Kristu! Nosūtu 

Tev manu dzeju grāmatu ANOTHER TONGUE. Kā 
redzi, esmu sācis dzejot angļu valodā. Grāmata nebūs 
noderīga Kristīgai Balsij. Turi to savā bibliotekā vai kā 
vēsturisku materiālu kādā archīvā.

Paldies par Taviem un Martas dzejoļiem Kristīgā 
Balsī. Neesat zaudējuši spējas – protams: Dieva 
dāvana!”

Grāmatai 142 lappuses, uz vāka autors, nesot 
vijoli. Uz aizmuguras vāka īsas ziņas, atzīmējot, ka 
viņa  pirmā dzejoļu grāmata bija Klīvlandes draudzes 
izdotā “Dvēseles rota”.  Artūra adrese: 609 Florida Ave 
SW apt 8 Orange City. IA 51041-1659. 

  GRĀMATAS
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   Ziemsvētki ir pagājuši un nu mēs atgriežamies īs-
tā pasaulē. Varbūt tas tā liekas, ja mūsu sapratni par 
Ziemsvētkiem veido ārējais spožums, ko iezīmē krā-
saini izrotātie veikali un mājas, svētku viesības un 
Ziemsvētku kartītes ar glīti tērptiem ganiem un grezni 
rotātiem gudriem vīriem pulcējoties ap silīti, kuŗā 
guldīts Jēzus bērniņš. Baltās, spožās drebēs, lidinoties 
virs ganiņiem, dzied slavu debess eņgeļi. Viss ir apvīts 
maigā debess gaismā. Šāds skats ir varbūt mierinošs un 
pievilcīgs, bet tas nav patiess.

Kad pirms gadu desmitiem reiz svētku laikā, ru-
nājot par ganiem, teicu ka tie piederēja pie sabiedrības 
zemākiem slāņiem, ar kuŗiem godīgiem ļaudīm bija 
maz saskares, kāda māsa, kuŗa sen jau mūžībā, pie šāda 
raksturojuma ļoti piedauzījās. Tomēr tas ir patiesība. 
Kas par Cietēju Kalpu sacīts, tas sakāms par ganiem: 
“..labāki ļaudis no viņa vairījās..” (Jes. 53:3). 

Apcerot Kristus piedzimšanu, kā aprakstītu Jaunā 
Derībā, mums nav no tās jāatgriežās īstā pasaulē, jo tā 
ir sakņota īstā pasaulē. Tadēļ pravietis saka: “Tauta, kas 
staigāja tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu..” (Jes. 9:1). 
Grēka un nāves tumšajā pasaulē ienāk pats Dievs, dzimst 
Dieva Dēls – Immānuēls. Vinš piedzimst pasaulē, kuŗā 
Israēla tautu pārvaldīja Romas brutālā virskundzība. 
Romas pārstāvis Hērods, kaut būdams jūds, pārvaldīja 
Jūdeju nežēlīgi. Romas ķeizers Augusts, zinādams, ka 
jūdi neēd cūkas gaļu, reiz esot sarkastiski teicis, ka ir 
drošāk būt Hēroda cūkai, nekā būt viņa dēlam. Vairāki 
Hēroda dēli, viņam bīstoties to varu, tiek no tēva no-
slepkavoti. 

Stāsts par nevainīgo bērnu noslepkavošanu Betlemē 
nav atrodams citās vēstures grāmatās, bet atspoguļo 
Hēroda brutalitāti. Katru, kuŗu viņš jebkādā veidā re-
dzēja kā draudu savai valdīšanai, Hērods iznīcīnāja. 
Austrumu gudro vīru jautājums par jaundzimušo jūdu 
ķeniņu darīja viņu paranoidu. 

                      I.
Mūsu rakstvieta runā par diviem valdniekiem, 

diviem ķēniņiem - par jaundzimušo jūdu ķēniņu, kuŗa 
zvaigznei gudrie no austrumiem sekoja līdz Jeruzālemei 
un tad tālāk līdz Betlēmei un jūdu ķēniņu Hērodu. Viņš 
viltīgi sacīja gudrajiem:“Eita un ievāciet rūpīgi ziņas 

par šo bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet 
to man, ka ir es aizeju un viņu pielūdzu” (Mat. 2:8).  
Protamas, Hērods nevēlējās Jēzu pielūgt, bet gan 
nogalināt.

Tā arī mūsu dienās daudzi izliekas par Kristus 
pielūdzējiem, tomēr ar saviem vārdiem un rīcību no-
stājas pret visu, par ko stāv Kristus, ko Jēzus Kristus 
māca. Krievijas prezidents Vladimirs Putins teicas būt 
kristietis. Pagājušā gadā, sakarā ar viņa viesošanos 
Vatikānā un satapšanos ar pāvestu, intervijā itāļu 
avīzē  Corriere della Sera V. Putins sacīja, ka nenožēlo 
nevienu savas dzīves izvēli. “Es būšu patiess”, saka 
Putins, kad viņam prasa, vai viņš nožēlo kādu savu 
rīcibu: “Es nevienu tādu nevaru iedomāties. Dievs ir 
bijis žēlīgs, ka man nav nekā ko nožēlot manā dzīvē”. 
Putins saka, ka mēs skaidri varam redzēt, ka Dievs 
veidojis viņa dzīvī tā, ka viņam nav nekā ko nožēlot. 
“Viņš, tas ir Dievs”,  saka Putins, “devis man pilnīgas 
novērtēšanas spējas” (perfect judgment) ( Homeletics  
2016. gada novembŗa-decembŗa  numura 16. lpp.).  Mēs 
redzam, ka šīs spējas devušas viņam zināt, kā likvidēt 
savus ienaidniekus Krievijā. Tāpat tās devušas  gudrību 
attiecībā uz Allepo pilsētu Sīrijā, lai noturētu pie varas 
brutālu diktatoru Havfesu Asādu, piekopjot vardarbību, 
kur miruši  tukstoši.  

Konfliktā starp jūdu ķēniņu Hērodu un jaunpie-
dzimušo jūdu ķēninu Jēzu varbūt liekas, ka uzvarētājs 
ir Hērods. Jēzus vecāki ir spiesti ar Viņu bēgt uz 
Ēģipti un tur palikt līdz Hēroda nāvei. Arī tad viņi ne-
atgriežās Jūdejā, bet dodās uz Galileju, jo Jūdejā valda 
Hēroda dēls Arhelajs. Trīsdesmit gadus vēlāk Jēzus 
stav šī Hēroda priekšā kā Romas prokuratora Pilāta 
apsūdzēts noziedznieks. Nu, Hēroda Lielā dēlam ir 
izdevība pabeigt, ko viņa tēvs uzsāka, piedalīties Jēzus 
notiesāšanā uz nāvi.

Pilātam, kad viņš Jēzum prasa: “Vai tu esi jūdu 
ķēniņš?”, Jēzus atbild “Mana valstība nav no šīs pa-
saules” (Jāņa ev. 18:33, 36). Pasaulei liekas, ka, ja 
Jēzus valstība nav no šīs pasaules, tad tā ir nesvarīga un 
nespēcīga. Bet Kristus valstības pilsoņi ir pārveidojuši 
šo pasauli. Viņa valstības pilsoņi nes ikdienas jaunu 
kartību šajā grēku pasaulē. Hērods un Pilāts jau sen 

Māc. Dr. Uldis Ukstiņš

   Dieva Dēls Hēroda pasaulē
                  Mateja evaņģelijs 2:13-23
                 Pārdomas sākot 2017. gadu
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būtu aizmirsti, ja reiz Jēzus Kristus nebūt atradies viņu 
priekšā. Kristus un Viņa valstības pilsoņi iet uzvaras gā-
jienā šodien, līdz reiz sasniegs Viņa mūžīgo valstību.

        II.
Atgriežoties pie stāsta par Jēzus piedzimšanu 

Mateja evaņģelijā redzam, ka Dievs otrreiz runā uz 
Jāzepu caur enģeli sapnī, tāpat kā pirmo reiz sapnī 
viņš bija apliecinājis Jāzepam, ka Marijas dēls tai ir 
dots no Svētā Gara. Kad austrumu zemes gudrie bija 
Jāzepu, Mariju un Jēzus berniņu atstājuši, eņģelis 
parādās Jāzepam sapnī, sakot: “Celies, ņem bērnu un 
viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev 
to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut” (Mat. 2:13).  
Jāzeps paklausa eņģeļa pavēlei un dodās uz Ēģipti tāpat 
kā pirms gadu tūkstošiem cits Jāzeps devās uz Ēģipti, 
ne aiz savas paša gribas, bet vests kā gūstēknis no 
tirgotājiem, kam viņa brāļi to bija pārdevuši.  

Ēģipte bija Israela tautas glābiņš un cietums. Tā 
Ēģiptē tauta izglābās no drošas bada nāves, bet vēlāk  tur 
tapa par vergiem. No šīs verdzības tos izglāba Mozus, 
Dieva izraudzītais un svētītais glābējs. Viņa  dzīvība 
kā zīdainim tiek izglābta, tāpat kā Jēzum. Matejs velk 
ciešas parallēles stārp Mozu un Jēzu. Jāzeps sapnī sa-
ņem Dieva pavēli atgriezties: “Celies, ņem bērnu un 
viņa māti un ej uz Israēla zemi, jo tie ir miruši, kas 
tīkoja pēc bērna dzīvības” (Mat. 2:20). Tāpat 2. Mozus 
grāmatā lasam Dieva pavēli Mozum: “Ej atpakaļ 
uz Ēģipti, jo visi tie vīri ir miruši, kas meklēja tavu 
dzīvību” (2. Moz. 4:19). Mozus izveda Israēla tautu 
no verdzības Ēģiptē, veda uz apsolīto zemi. Tā vēlāk 
Jēzus mūs izved no grēka verdzības, no nāves valstības, 
un ieved apsolītā zemē, Dieva valstībā, kuŗas pilsoņi 
būsim mūžīgi. Pravietis Hozeja, rakstot Dieva liecību 
par Israēlu, saka: “..Es viņu, savu dēlu, iemīlēju un 
atsaucu šurpu no Ēģiptes” (Hoz. 11:1). Šos vārdus 
citē Matejs, runājot par Jēzu, kuŗā Dieva plans, veikt 
pasaules glābšanu, piepildās. Viņš ir pestīšanas nesējs 
un Gaisma visām pasaules  tautām. 

Tam Kungam tūkstoš gadi ir kā viena diena un 
viena diena kā tūkstoš gadi. Pirms gadu tūkstošiem, 
sākot ar Abrāmu, Dieva plans nest glābšanu visai 
cilvecei saniedz savu kulminācju Jēzū Kristū. Tomēr 
Dieva plans mūs glabt nav vēl pilnam realizēts. Tas pie-
pildīsies, kad Kristus nāks atkal, kad Viņš nāks dibinat 
savu mūžīgo valstību. Tad katra acs Viņu skatīs. Dievs 
mīl pasauli. Mīļa svētdienskola dziesma saka: “Sarkans, 
dzeltens, melns un balts, katrs bērns ir Jēzum dārgs”. 

Israēla tauta, laikam ejot, pārprata savu aicinājumu, 
domājot, ka tās locekļi ir vienīgie Dieva izredzētie un 
mīļotie. Tauta aizmirsa, ka tā ir Dieva izredzēta, lai 
liecinātu visai pasaulei par Viņu.  

Šodien Dieva uzvaru Kristū redzama tikai ticības 
acīm, bet kad Viņš atgriezīsies varā un spēkā, katra acs 
to redzēs. Kristum piederēs vārds pāri visiem vārdiem. 
Katra mēle apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Kungs, 
Dievam Tēvam par slavu (Filip.  2:11). Tad nebūs ne 
mazāko šaubu par to, kuŗš ir spēcīgāks, Hērods vai 
Kristus? Šodien vienam otram kristietiem liekas, ka 
jālieto pasaules metodes un pasaules valoda, lai gūtu 
uzvaru. Bet par Kristus uzvaru apustulis Pāvils raksta: 
“..Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei līdz 
pat krusta nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis 
un dāvinājis Viņam vārdu pāri visiem vārdiem”  (Filip. 
2:8-9).  Apustulis mums, kristiešiem, māca sekot mūsu 
Kunga pazemīgai kalpošanai: “Savā starpā turiet tādu 
pat prātu kāds ir arī Kristū Jēzū” (Filip. 2:5). Dzenoties 
pēc īslaicīgas uzvaras, viens otrs kristietis ir aizmirsis 
Kristus mācības un priekšzīmi. Jēzus saka:“..Mācaities 
no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs..” 
(Mat. 11:29).  Patiesības uzvara nav gūstama ar meliem! 
Taisnības uzvara nav gūstama, rīkojoties netaisni! 
Dzīvības uzvara nav gustama iznīcinot. Mīlestības uz-
vara nav gūstama nīstot tos, kas mums nepiekrīt, no 
citam tautībam, rāsām vai  grupām. 

      III.
Mūsu apceramā rakstvieta Mateja evaņģelijā par 

Jēzus Kristus piedzimšanu ir spilgts atgādinājums, ka 
dzīvojam sāpju un raudu ielejā, ļaunā un tumšā pasaulē. 
Šausmīga slepkavošana, ar kuŗu gūta Sīrijas uzvara 
Allepo pilsētā un citur, kur bojā gājuši kādi pusmiljoni; 
ģimenes, sievietes, bērni un zīdaiņi, ir tiekai viens 
spilgts piemērs par ļaunumu, kas valda virs zemes.  

Lasam: “Tad piepildījās pravieša Jeremijas runā-
tie vārdi: “Brēkšana bija dzirdama Ramā, daudz 
raudu un vaimanu; Rachela apraud savus bērnus un 
nav iepriecinama, jo viņu vairs nav” (Mat. 2:17-18).  
Evaņģelists Matejs, citējot šos Jeremijas vārdus, norādīja 
uz Hēroda nežēlīgo rīcību: “Kad Hērods redzeja, ka 
gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja 
un lika apkaut visus bērnus Betlēmē un visā viņas 
apkārtnē divus gadus vecus..” (Mat. 2:16). Jāzeps redz 
sapni un bēg uz Ēģpti. Citu bērnu vecākiem netiek dots 
šāds sapnis. Viņu bērni iet bojā zem Hēroda zobena. 

1) Hērods noslepkavoja nevainīgus zīdaiņus  
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Israelā. Šodien Hafess Asāds, Vladimirs Putins un 
Irānas valdnieki noslepkavo nevainīgus zīdaiņus Sīrijā. 
Tas liek daudziem prasīt: “Kādēļ Dievs izglābj vienu 
bērnu un atļauj otram mirt? Kur ir Dieva taisnība?” 
Ļaunums un netaisnīgs posts pasaulē liek daudziem 
noliegt Dieva esamību. Tie prasa: “Kur ir visuvarenais 
mīlestības Dievs, kuŗš vada un veido vēsturi un cilvēku 
dzīvi?” Tie atbild – “Tāda nav!”

2) Vēl vairāk ļaudis noliedz Dieva eksistenci, jo 
starp tiem, kuŗi teicas Dievam ticēt, kuŗi apliecina ticību 
Viņa Dēlam, ir arī ļaudis, kuŗi ar savu valodu un rīcību 
pilnīgi noliedz to, ko Jēzus Kristus māca, kuŗi ar naidu 
vēršas pret citām rāsām, tautībam, grupām un šķirām. 

Jēzus māca mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Kad fa-
rizeji, kas Jēzu iztaujāja, Viņam prasa, “Kuŗš tad 
ir mans tuvākais?”  Jēzus stāsta vienu no Viņa vis-
pazīstamākajām līdzībām par žēlsirdīgo samarieti. 
Jūdu nicinātais, nīstais samarietis ierauga uz ceļa, 
laupītaju rokās kritušu un sasistu ceļnieku, atstātu gu-
ļot pusmirušu. Viņš apsien tā ievainojumus, aizved 
uz mājvietu, lai to apkopj un rūpējās par viņa iztiku. 
Tikmēr levits un priesteris, Jūdu ticības pārstāvji, ir 
apmetuši līkumu šim nelaimīgajam kritušam, kaut tas 
viņu tautas brālis. Līdzīga rīcība no mums, kas nesam 
Jezus Kristus vārdu, kad teicamies ticēt Viņam kā Dieva 
Dēlam, bet nedarām, ko Viņš prasa, liek citiem apšaubīt 
Dievu un Viņa eksistenci. 

3) Kāpēc Dieva labā radītā pasaulē ienācis grēks, 
ļaunums un posts, ir jautājums kuŗu neviens nespēj 
pilnam atbildēt. Citi atbild, ka Dievs nespēj radīt pilnīgi 
brīvu cilvēku, nedodot tam iespēju grēkot. Tomēr, šāda 
atbilde nav mierinājums ļaudīm, kas cieš šausmīgas 
sāpes, piedzīvojuši traģisku postu. Teoloģiski izskaid-
rojumi nav mierinājums vecākiem,  kuŗu acu priekšā 
mirst viņu bērni.

Ījaba sieva, kad vinš bija zaudējis visu savu turību, 
savu ģimeni un beidzot savu veselību, piedzīvojot lielas 
sapes, dod tam padomu: “Noraidi Dievu un mirsti!”  
Daudzi no Ījaba grāmatas atminās tikai viņa atbildi, 
dotu sievai: “..Ja mēs esam no Dieva labu saņemuši, 
kā tad lai mēs arī nesaņemam ļaunu?” (Ījaba 2:10a).  
Lasot tālāk Ījaba grāmatu redzam, kaut viņš Dievu 
nekad nenoliedz, viņš bieži runā rūgtus un asus vārdus 
par Dieva rīcību šajā pasaulē. Savās sarunās ar trīs 
draugiem, kas apgalvo, ka Ījabs cieš tādēļ, ka ir liels 
grēcinieks, viņš  aizstāv savu nevainību.

Ījabs apsūdz Dievu par netaisnu rīcibu. Vai taisni ir 

glābt vienu zīdaini un ļaut daudziem citiem mirt?  Tikai 
grāmatas beigās, stāvot Dieva priekša un redzot Dieva 
radības varenību un neaprakstamo gudrību kārtojot 
cilvēku dzīves gaitu, Ījabs apzinās, ka Dieva ceļi un 
domas nesalīdzinami pārākas par cilvēku domām. Cik 
augstākas debesis par zemi tik pārākas Dieva domas un 
ceļi par mūsu domam, tik daudz pārāka Dieva gudrība 
par mūsu gudrību.

4) Kad Pēteris cenšas Getzemānes darzā Jēzu 
aizstāvēt ar zobenu, Jēzus viņam saka: “Bāz savu 
zobenu  viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena 
aizies bojā. Jeb vai tad tu domā, ka es nevarētu lūgt 
savu Tēvu, un Viņš man nesūtītu tulīt vairāk nekā 
divpadsmit leģionu eņģeļu?” (Mat. 26:52-53). Dievs 
varēja iznīcināt Hērodu Lielo, Jēzum dzimstot, un 
viņa dēlu Hērodu Arhelaju, Jēzu tiesājot. Dievs varēja 
iznīcināt Pilātu un Romas ķeizeru uz vietas. Redzam, 
ka Dievs to darīja četrsimts gadus vēlāk, kad Roma 
sabruka, kāmēr kristietība gāja uzvaras gājienā. Jēzus 
tiek notiesāts un krustā sists, bet kā dziedam - “Tomēr 
krusts šis  satricina   Pasauli tās pamatos,  Dievs, kas visu 
redz un zina,  Pats ir klāt tās likteņos.” (No “Cilvēkiem 
tāpat kā tautai”  V. Baštiks ). 

Mēs, tāpat kā Jēzus māceklis Pēteris Getzemānes 
darzā, gribam bieži cirst ar zobenu, lietot varu, lai 
aizstāvētu kristietību. Mums jāsaprot, ka Dieva valstības 
paliekošā uzvara pasaulē nenāks ar zobenu, nenāks 
lietojot brutālu varu, bet piederēs tiem, kuŗi staigās 
krusta ceļu. Krustā sistais Pestītājs ir augšāmcēlušais 
Kungs. Viņš ir ar mums šodien, sākot šo 2017. gadu 
pēc Viņa piedzimšanas, un gaida mūs savā mužīgajā 
valstībā, zemes laikam beidzoties. Beidzamā uzvara 
nav pasaules varām, kā pagātnē Hērodam un Romai, 
vai mūsu laikos nacistu Vācijai, Padomju Savienībai, 
jeb šodien Sīrijai, Irānai, vai ISIS, jeb  daudziem citiem 
kuŗi ar brutālu varu vēlās pakļaut cilvēkus savai gribai 
un ideoloģijai. 

Beidzamā uzvara ir Dieva Dēlam, ir Jēzum 
Kristum. Tā piederēs mums, kuŗi ne tikai sakām 
Kungs! Kungs!, bet staigājam Krustā Sistā pēdās. Mēs 
droši apliecinām Kristus Otro atnākšanu, kad dziedam, 
“Kungs Jēzus vēl virs zemes ir daudzu atraidīts   Kā 
Dieva Dēls un Glābējs tik bieži neatdzīts,  Bet drīz Viņš 
nāks kā valdnieks ar godu brīnišķu,  Slavas vaiņagotā 
diena tuvojās!”  (No dziesmas “Kungs Jēzus vēl virs 
zemes” tulk. V. Baštiks).    

      Āmen!  
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  Čikāgas latviešu baptistu draudzes 109. gada svētki

Mēs esam, gadiem ejot, sakrājuši atmiņas par  
aizgājušajiem Ziemsvētkiem. Šīs priecīgās atmiņas mūs 
sasilda un dedz sirdī cerības dzirksti. Bet ir arī atmiņas 
par Ziemsvētkim, kas skumdina. Tās liek atcerēties, 
ja tieši svētku laikā zaudējām kādu mīļu cilvēku, pat 
ģimenes locekli. Vai varbūt atminamies svētkus, kuŗos 
attālums  mūs šķīra no mūsu tuviniekiem, nevarējām 
būt kopā ar tiem, kuŗi dara svētkus gaišus un priecīgus.            

Kaut gan neesam līdzīgi viens otram ne mūsu 
raksturā, dotībās, dzīves piedzīvojumos vai pat arī 
apstākļos, kādos šodien atrodamies, katram no mums ir 
sapņi un cerības par labu un prieka pilnu dzīvi. Tomēr 
visi esam piedzīvojuši, ka dzīves apstākļi var ātri 
mainīties, ka bieži nespējam tos veidot vai iespaidot kā 
mēs to vēlētos. Slimības, bezdarbs, kāda ģimenes krīze 
negaidot skaŗ mūsu dzīves. Tāpat, plašākā mērogā, 
līdzcilvēku rīcība vai valsts polītika un ekonomija ir 
tikai dažas lietas, kuŗas iespaido mūsu dzīves gaitu. 
Diemžēl, lai kā to gribētu, nevaram visus dzīves 
apstākļus grozīt pēc mūsu pašu vēlēšanām. Varbūt 
tieši tādēļ gada beigās pienāk svētvakars! Svētvakars, 

vai tas pavadīts vienatnē, vai draugu vidū, vai arī starp 
ģimenes locekļiem dod mums jaunu cerību – atjauno 
mūsu garīgos un pat bieži mūsu miesīgos spēkus.  

Svētku laikā dzirdam lasītus Svētos rakstus, Dieva 
Vārdu, dziedam par Kristus piedzimšanu. Pamats 
visai kristīgai teoloģijai dzirdams Kristus vārdos Jāņa 
evaņģelijā: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš 
devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa ev. 
3:16). Mīļo lasītāj, mīļā māsa, lai atminamies Kristus 
dzimšanas dienu, kad Kristus, redzot sev priekšā 
Golgatu, tomēr dzima priekš tevis un manis, lai nestu 
mums cerību un dziļu sirds mieru. Kaut mēs ar cerības 
pilnu skatu lūkotos nākotnē – 2017. gadā – vienmēr 
zinot, ka esam Svētā Gara vienoti, būdami garīgas 
māsas un arī brāļi Kristū. Neaizmirsīsim, ka šo dziļo, 
iekšķīgo mieru neviens mums nespēj atņemt, jo Dievs 

    Kavējoties svētku atmiņās

 Mēs, Čikāgas latviešu baptistu draudzes lo-
cekļi, būdami niecīga grupiņa, gan vēl nepadodamies 
laika nepielūdzamajam skrējienam. Svinam svētkus, 
cilvēciski domājot, “plīst vai lūzt”.
 Bet tas būtu cilvēciski domāts. Mēs esam daļa 
no lielās Kristus draudzes. Esam arī daļa no latviešu 
sabiedrības, kas turas kopā un viens otru atbalsta. Vēl 
vairāk, esam Čikāgā, kur visas draudzes 
darbojas kopīgās garīgās sanāksmēs. 
Vēl vairāk, esam mīļo kristīgo draugu, 
ciāniešu, sevišķā gādībā. Viņiem savu rīta 
dievkalpojumu atsaucot, Ciānas dievnamā 
notiek mūsu svētki. Bija ap sešdesmit klau-
sītāji un dalībnieki, sešas dziesmas mums 
dziedāja Ciānas ev. lut. draudzes koris, jo 
kas būtu baptistu svētki bez koŗa gavilēm…
 Svētki sākās ar Sarmas Aļļes ērģeļu 
ieskaņu un draudzes māc. Oļģerta Cakara 
nolasītajiem 121. Psalma pantiem. Ciānas 
draudzes koris dziedāja Māras Vārpas 
arranžētās “Jēzu, tik pateikties gribu” (M. 
Valdmane) un “Mans patvērums un mana pils” 

(J. Freud), Mārai Vārpai diriģējot un Sarmai Aļļei ar 
klavierēm pavadot.
 Pēc kopdziesmas „Visvarens, visspēcīgs” ie-
vadvārdus un lūgšanu teica mācītājs Oļģerts Cakars, 
bet Svēto Rakstu lasījums – Lūkas ev. 24: 44-49 bija 
Aivara Aistara ziņā.
 Skaisti izskanēja koŗa dziedātās M. Vārpas 

                       Ciānas ev. lut. draudzes koris, dir. Māra Vārpa,

sūtīja savu Dēlu un Dēls atsaucās Tēva aicinajumam – 
nākt pie mums! 

   ALBA māsu apvienības vārdā -
               Benita Ukstiņa 
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arranžētās „Ak dārgais krusts” (G. Jukumsone) un 
“Dieva gars, nāc” (atdz. M. Jance).
 Draudzes lūgšanu vadīja draudzes mācītājs, 
kopdziesmā skandējām „Dievs, mūsu tēvu stingrais 
patvērums”. Tad viesis, Klīvlandes latviešu baptistu 
draudzes mācītājs Dr. Pauls Barbins teica vērtu svētrunu 
“Mēs esam liecinieki tam visam”, tā būs ievietota 
nākošajā Kristīgās Balss izdevumā.
 Prieks bija dzirdēt koŗa dziedāto Daglasa Kumza 
“Nāc uz šo pasauli” (atdz. M. Jance) un Māras Vārpas 
arranžēto ”Tas Kungs ir mans gans” (23. psalms). 
Paldies diriģentei Mārai Vārpai un Ciānas korim!
 Ziņojumos dzirdējām lūgumu visiem pēc diev-
kalpojuma palikt uz sadraudzības brīdi un maltīti
Kolektes laikā Sarmas Aļļes spēlētā ērģeļu interlūde 
mūs atkal ieveda brīnišķīgājā mūzikas pasaulē un tad 
viegli bija pašiem dziedāt beigu kopdziesmu „Kristīgā 
draudze, mūžīgā draudze”.  Draudzes mācītāja lūgšana 
un svētības vārdi nobeidza šo svētku daļu.
 Sadraudzības brīdī draudzi ar ziediem un laba 
vēlējumiem sveica Ciānas ev. lut. draudzes pārstāves 
māc. Gundega Puidza un draudzes priekšniece Silvija 
Kļaviņa-Barshney. Ciānas koŗa priekšniece Irena Balka 
sveicienā vēlēja piedzīvot vēl nākošos gada svētkus, tam 
varējam no sirds piekrist: lai Dievs to dotu! Tāpat par 
sadarbību pateicās un draudzi, un mācītāju sveicināja 
Latviešu Radio Raidījumu komitejas priekšniece Valija 
Galeniece un Katoļu kopas pārstāve Zita Velkme.

 Maltīti papildināja mīļo ciāniešu ziedojumi: 
lielo torti – Aina Saleniece, saldās plāšu maizītes 
– Iveta Jansone un Hilda Kitnere. Bija arī svētku 

galvenā rīkotāja draudzes sekretāra Pēteŗa Aļļes cepta 
rupjmaize. Paldies Ciānas draudzes priekšnieces pa-
līdzei Baibai Liepiņai, kuŗa bija atnesusi viņas mūžībā 
aizgājušās māmiņas iekopto dāliju ziedus svētku 
galdu greznošanai. Draudzes mācītājs cītīgi mēģināja 
pateikties visiem dziedātājiem un svētku kuplinātājiem 
ar rožu ziediem, bet, mājās pārnācis, šausmās atskarta, 
ka bija aizmirsis dažus dziedātājus… 

Vai jums, lasītājiem, zināmas kādas zāles pret 
vecumu?…
  Pateicība visiem un Dievam par sadraudzību un 
sirsnīgajiem svētkiem!       O. Cakars,   P. Aļļes foto

Saimniecības personāls: Džudi Kalnmale, Sarma Aļļe,
Andrejs Kalnmals, Dr. Pauls Barbins, kuŗš man “sūdzējās”,
ka, atvests uz baznīcu, tūlīt nolikts pie tortes sagriešanas.
Protams, pats zinu, cik “grūts” un garšīgs ir tāds darbs. O.C.

Oļģerts Cakars

 DIEVA MĪLESTĪBA

 Neaptverams, neizdibināms
 ir zvaigžņu klāsts,
 ir universa dziļums.
 Par velti prāts, noreibis vanags,
 ar sparu triecas
 aizvērtās durvīs, lai atrastu –
 tās atvērtas
 miljonu gaismas gadu plašumā…

  Tāda pati ir Dieva mīlestība!

 

 Un tomēr
 skaidrā vasaras naktī
 tālu no cilvēku gaismām,
 ezera krastā, kas gludi blāvo,
 zvaigznes ir tik tuvas, tik spožas,
 ka dvēsele tāpat kā ezers
 pati zvaigzņota top.
 Un es aizgrābts stāvu zem debess klaja:
 mūžība klauvē un sniedzas
 ar starainiem pirkstiem…

  Tāda pati ir Dieva mīlestība!

                     Gaŗezerā 1977.
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Dieva mīlestības dziesma ir Ziemsvētku dziesma

     Ja esam atklāti un pazemīgi tā Kunga mūsu Dieva,  
priekšā, tad zinām, ka visas svētības, gan mūsu,  
gan mūsu draudzes dzīvē, nāk no Viņa rokām.Tā 
Bukskauntijas draudzes locekļi kopā ar draugiem un 
atbalstītājiem pulcējās svētku dievkalpojumā 2016. 
gada 18. septembrī, lai pateiktos Dievam un slavētu 
draudzes galvu – pašu draudzes dibinātāju – Jēzu 
Kristu. Viņš ir tas, kuŗš pirms 105 gadiem aicināja kopā 
savus kalpus un kalpones Bukskauntijā, lai nodibinātu 
jaunu draudzi. Ļaudis atsaucās Viņa aicinājumam un tā 
tapa Bukskauntijas latviešu baptistu draudze, kuŗa vēl 
šodien pulcējas un notur savus dievkalpojumus katru 
svētdienu latviešu valodā.

Pēc Otrā pasaules kaŗa draudzē kalpojuši trīs mā-
cītāji: Jānis Zeltiņš, Fridrichs Čukurs un vēl arvien 
turpina kalpot mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš. Kaut gan 
draudzes locekļu skaits ir mazinājies, salīdzinot ar sā-
kuma gadiem, darbs vel nav pabeigts, jo Dievs turpina 
lietot draudzi savā vīna kalnā. Dievkalpojumi ir katru 
svētdienu. Palīdzības darbs, sevišķi uz Latviju, ir bei-
dzamos gados paplašinajies. Evanģelizacijas darbs tiek 
darīts pašu mājās un to atbalstot Bolivijā, Brazīlijā, 
Latvijā un citur pasaulē. Dievs turpina svētīt draudzi, to 
lietojot savas valstības mērķiem. 

Svētku runātājs mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš savu 
svētrunu pamatoja apustuļa Pāvila vārdos savam  jau-
najam līdzdarbiniekam un garīgajam dēlam Timotejam, 
to pamācot un audzinot viņu ticībā. Pāvils uzrunā 
Timoteju ar vārdiem: “Jo ir viens Dievs, kā arī viens 
starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus 
Jēzus” (Tim. 2:5). Mācītāja svētruna bija: “Viens Dievs 
un vienīgais Glābējs!” Cerams, ka visā drīzumā varēsiet 
to lasīt Kristīgā Balsī. Visa svētku programma atbalstīja 
mācītāja teiktos vārdus.

Draudzes kopdziesmās slavējām Dievu par ra-
dīšanu, dziedājām par Dieva varda patiesībām un 

nobeidzām dievkalpojumu ar kopdziesmu, apliecinot, 
ka tā Kunga draudze ir vienota draudze. Gada svētku 
korī, gadiem ejot, kopā dzied Filadelfijas draudzes koris 
ar diriģenti Guntu Plostnieci un Bukskauntijas draudzes 
koris ar diriģentu Ralfu Augstrozi. Apvienotais koris 
dziedāja: “Dieva Gars, tu spēka avots” (A. Kauliņš), 
“Man žēlastība dāvāta” (L. Smith arr.) un “Cauri 
zemes dzīvei eju”. Draudzē ciemojās arī tāla viešņa no 
Brazīlijas, Kārļa Augstrozes māsa Ausma Augstroze- 
Aguiar, kuŗa pavadīja mecosoprānu Intu Augstrozi.  
Inta dziedāja “Pie skaidra ūdens” (B. Hamblen). Mūsu 
viešņa ar dziļu izjūtu sniedza M.W. Butler klavieŗu 
solo At the Cross.   Ērģelniece šais svētkos bija Silvija 
Augstroze, pavadot draudzes kopdziesmas.

Kā jau to medz darīt, gada svētkos uz brīdi ap-
stājamies, atminoties tos, kuŗi gājuši mums pa priekšu 
ticības ceļā. Bija nolikti ziedi, pieminot mācītāju 
Augustu Mēteru ar dzīves biedri Matildu no viņu 
ģimenes. Mācītājs A. Mēters miris 1976. gada 21. 
septembrī,  bet  Matilde Mētere  1975. g. 30. jūlijā 
Bukskauntijā.  Ziedi bija nolikti arī Linarda Jaunzemja 
piemiņai, kuŗš miris šī gada 13. septembrī Latvijā. 
Linarda Jaunzemja nekralogu atradīsiet šinī Kristīgās 
Balss numurā.

Dieva draudze sastāv no uzticīgiem, dziļi ticīgiem 
brāļiem un māsām. Ticu, ka Dievs vada mūsu dzīves 
pēc sava prāta. Ja sekojam Viņa gribai, pašaizliedzīgi  
kalpojam savam Kungam, tad  garīgas svētības neiztrūks 
mūsu dzīvēs. Tad augsim tur, kur Viņš mūs nolicis un 
tiks stiprināta draudze, kuŗai piederam. Draudze būs tik 
stipra, cik uzticīgi būs tās locekļi. Lūgšana šai dienā 
ir – Dievs, paldies par Tavām svētībām Bukskauntijas 
draudzei, dodot spēku un garīgu iepriecu katram tās 
loceklim.
            Benita Ukstiņa 
                            Bukskauntijas draudzes korspodente  

                 Pateicība un slava Dievam
   Bukskauntijas draudzes 105. gadasvetki

 Svētos Rakstos atrodam ap 400 rakstvietas, 
ku-ŗu tēma ir dziedāšana. Ap 500 vietās varam lasīt, 
ka Dievs mūs mudina Viņu slavēt ar dziesmu skaņām. 
Īpaši Psalmos varam atrast daudzas vietas, kur iet runa 
par dziedāšanu un dziesmu skandināšānu. Piemēram, 
Psalmā 95:1-2a lasām: “Nāciet, dziedāsim līksmi 
tam Kungam.. ..uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas 

dziesmām!” Tas ir tieši tas, ko Bukskauntijas draudzes 
locekļi, ar ģimenēm un draugiem, darīja ceturtā Adventa 
svētdienā draudzes māsu izkārtotā Ziemsvētku eglītes 
programmā pēc rīta dievkalpojuma. Nav pārsteigums, 
ka programmas tema bija: “Ziemsvētku dziesma!”

Programma norisinājās dievnama blakus telpā, kas 
bija, pateicoties Gaidai Gulbei un palīgam Gatim Ķerim, 
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skaisti izdekorēta. Varēja redzēt svētku  eglīti un krāšņi 
saklātus galdus, pušķotus ar skujām un svecītēm. Pul-
cējamies, lai kopīgi dziedātu un slavetu Dievu Kristus 
dzimšanas svētkos. Dziedājām, Silvijas Augstrozes 
mūzikalā sakārtojumā, vairākas mīļas “Bērnu kokles” 
dziesmas, kuŗas tagad reti lietojam. Starp dziesmām 
bija: “Ziemassvētku zvaigzne mirdz”, “Reiz ganiem 
lopus sargājot” un “Atkal svecīšu gaismā”. Silvija 
kvartetā kopā ar Intu un Ralfu Augstrozi, un Gati Ķeri, 
arī dziedāja „Cik gaišiem stariem mirdzēja”. Kvartetu 
pavadīja Benita Ukstiņa, bet kopdziesmas Silvija.

Prieks bija kopīgi dziedāt mīļās Ziemsvētku dzies-
mas un ar tām slavēt to Kungu. Tāpat jauki bija dzirdēt 
pārdomas par svētku dziesmām, kuŗas ir personīgi 
nozīmīgas vairākiem dalībniekiem.   Karīna (Stūrmane)
Rillinga dalījās pārdomāmās, kas saistījās ar atmiņām 
par Stūrmaņu  ģimenes svētku svinēšanu senā pagātnē, 
runājot par dziesmu “Dziedāsim nu priecīgi”. Pēc īsa-
jām pārdomām Karīna visus pārsteidza, apsēzdamās pie 
klavierēm un pavadot šo dziesmu, ko visi dziedājām.  
Nav brīnums, ka viņai ir mūzikāls  talants – viņa taču ir 
Fannijas Stūrmanes meita!  

Pēc Gaidas Gulbes Svēto Rakstu lasījuma – 
Lūk.1:46-56, par Jēzus māti Mariju, Vizma Tupīte 
sniedza pārdomas par viņai mīļu, mūsu laika populāro 
dziesmu – “Mary, did you know?”  Dziesma spilgti rāda 
kalpošanas un sāpju ceļu, kuŗu Dieva Dēls uzņēmās, 
piedzimstot Betlēmē. Tā kā šī bija citiem mazliet 
svešāka dziesma, Ralfs Augstroze to atskaņoja, lai 
klausītāji to iepazītu. No jauna sirdīs kvēloja pateicība 
Dievam un Viņa Dēlam par mīlestību, ko apliecināja šī 
dziesma.  

Trešā runātāja dziesmu klausītāji neuzņē-
mās dziedāt bez mēģinājuma. Gatis Ķeris sniedza 

informatīvu uzrunu par Hendeļa slaveno oratoriju 
“Mesija”. Bija intresanti no jauna dzirdēt par lielo 
talantu, kuŗu Dievs bija devis Hendelim.  Nav bijis 
otrs, kuŗš līdz šim ir varējis komponēt, kaut budams 
akls, tik iespaidīgu mūziku. Bija interesanti arī dzirdēt, 
ka komponists savus kompozicīju ienākumus lietojis, 
lai sniegtu palīdzību nabadzīgiem bērniem un citiem 
trūcīgiem.

Sekojot Hendeļa ierosinājumam, bet, galvenokart, 
mūsu Kunga pavēlei – palīdzēt saviem līdzcilvēkiem – 
savācām ziedojumus LBDS Svētdienskolu apvienības 
Timoteja skolai. Benita Ukstiņa, programmas vadītāja, 
bija īsumā eglītes programmā aprakstījusi Timoteja 
skolu. To lasot, dalībnieki varēja redzēt vajadzību 
sniegt palīdzību tiem, kas skolu apmeklē. Ziedojumi 
atbalstīs katru, kas skolā mācās, kā labāk kalpot 
bērniem un ģimenēm LBDS draudzēs. Kāda Timoteja 
skolas apmeklētāja raksta: “Timoteja skolā tiek mek-
lētas atbildes pēc būtības. Kopīgi tiek meklēts ceļš 
uz bērnu sirdīm, apskatītas daudzveidīgas metodes.  
Timoteja skola man saistās ar sirds attieksmi gan pret 
mācību procesu, gan pret mums, dalībniekiem.”  Katrs 
Kristīgās Balss lasītājs var piebiedroties Bukskauntijas 
māsu eglītē savāktajiem ziedojumiem nosūtot savu 
ziedojumu ar norādījumu – LBDS Timoteja skolai – 
ALBA kasierim Ģirtam Sturmanim (271 Winthrop 
Lane, Wayne PA, 19087). 

Šinī svētdienas pēcpusdienā, bijam nākuši, lai  
līksmi slavētu to Kungu ar slavas dziesmām. Inta 
Augstroze, dziedot “Tu, svētā nakts” vēlreiz izteica 
to prieku, ko nesa Kristus nākšana šai svētajā naktī. 
Draudzes mācītāja beigu lūgšana bija pateicības lūgšana 
tam Kungam un arī galda lūgšana. Viņš, kopā ar meitu 
Ēriku Stūrmani un viņas dzīves biedru Niku, aicināja 

visus baudīt garšīgu maltīti, 
kuŗu jau vairākus gadus visi trīs 
sagatavo Ziemsvētku dāvanai 
māsu eglītē. 

 Tagad aiz mums ir svētku 
programmas un paši svētki, 
bet ceram, ka mēs katrs šai 
jaunajā gadā sirdī skandināsim 
Ziemsvētku dziesmu par 
Kristus piedzimšanu un rādīsim  
līdzcilvēkiem  Dieva mīlestību, 
savu dzīves ceļu staigājot. 

       
            Benita Ukstiņa                     
    Bukskauntijas              
        draudzes korespondente            Mācītājs un labumu gatavotājs Uldis Ukstiņs aicina visus pie galda
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         Dieva ģimene
        Pateicībā Dievam par  savas darbības 104 gadiem 
Rīgas baptistu Golgātas draudze 2016. gada 16. oktōbrī 
svinēja svētkus. Svētku dalībniekus atkal no jauna 
priecēja atziņa, ka Kristus draudze patiešām ir Dieva 
ģimene. Atkal no jauna varējām dzirdēt, pārdomāt un 
priecāties par to, ka ticībā Jēzus Golgātas upurim esam 
kļuvuši par Dieva bērniem (Kol. 1:17-22) un drīkstam 
nākt pie Visvarenā  Dieva ar uzrunu: Aba! Tēvs! (Gal. 
4:6), sajūtot sev blakus brāļus un māsas Kristū. Draudzi 
vispilnīgāk raksturo apzīmējums: Kristus miesa (jaunajā 
Bībeles tulkojumā: Kristus ķermenis) (1.Kor.12:12-
31). Draudzes svētki mums atļāva skaidrāk saredzēt 
kalpošanas uzdevumu, lai mīlestībā kalpotu viens otram 
un līdzcilvēkiem, tiem pasludinot Glābēja Kristus 
piedošanas vēsti un īstenojot uzdevumu draudzei būt 
kā grēcinieku slimnīcai (Efez. 4:11-16). 

Draudzes parasti savus gadasvētkus mēdz svinēt 
rudenī. Pirmās baptistu draudzes Latvijā nodibinātas 
jau pirms pusotra gadsimta. Rudens svētdienā, kad 
saules stari tuvējos parkos un alejās rotā krāšņās sārti 
dzeltenās koku lapas, svētku dalībnieki un viesi pulcējas 
vēsturiskajā Golgātas dievnamā Rīgā, Kazarmu un 
Hospitāļu ielu stūrī. Mācītājs Elmārs Pļaviņš sveic 
sapulcētos. Ievadvārdos viņš atzīmē, ka pēdējās 
dienās izjūtam arvien straujāku un straujāku laika 
ritējumu. Liekas, ka nav nemaz tik daudz laika pagājis, 
kopš mācītāja Fetlera vadībā iegūts un pārveidots 
kādreizējais pareizticīgo dievnams un noorganizēta 
baptistu draudze ar pirmo nosaukumu līdz 1923. gadam 
Betānija, turpmāk un tagad Golgāta. Ar pārsteigumu 
ieraugām, ka ir jau aizritējis vairāk nekā gadsimts ar 

daudzajām problēmām, grūtībām un sasniegumiem. 
Esam aicināti pateikties Dievam par Viņa klātbūtni, 
vadību, apsardzību un palīdzību. Sapulcētie vienojas 
kopdziesmās: “ Es zinu, Tu esi man līdzās..” un “Man 
dziesmu sirdī Jēzus devis, ..manā sirdī jauna dziesma 
skan, ..par Jēzus mīlestību man!”  

No Ventspils baptistu draudzes, kuŗa pagājušajā 
svētdienā nosvinēja savus 155. gadasvētkus, kā svētku 
viesi Golgātas dievnamā ieradušies Anškenu ģimenes 
mūziķi. Pie klavierēm mikrofonā dzied Āris Anškens, 
kopā ar tēvu duetā dzied meita Joanna Anškena un 
ģitāru spelē dēls Valts. “Jēzus ir cienīgs saņemt slavu 
un godu” skan dziesmas vārdi. Vēl Āris Anškens dzied 
paša komponēto dziesmu ar Māras Zviedres vārdiem “ 
Krīt rudens lapas..”  

Golgātas draudzes koris Judītes Biķes vadībā 

šodien dzied Āra Anškena komponētās dziesmas. Ar 
kori kopā dzied arī Ventspils viesi. Aizraujoši ar jaunu 
melodiju un spilgtiem motīviem koŗa izpildījumā izskan 
labi pazīstamais teksts: “Vai jūs zināt, kādi ļaudis..” 
Piedziedājumā izteikts prieks par Debesu svētlaimes 
apsolījumu.

Mācītājs Elmārs Pļaviņš saka svētrunu par pirm-
kristiešu draudzes paraugu, kādu to redzam aprakstītu 
Apustuļu darbu 2. nodaļas 41.-47. pantos, kas draudzi 
raksturo kā Dieva ģimeni. Tāpat kā toreiz, arī šodien ir 
svarīgi izteikt Dieva slavu, augstu vērtēt un cienīt Dieva 
mums novēlēto mantojumu, lasīt Dieva Vārdu un ievērot 
tā principus un mācības, darboties kopīgi, mīlestībā 
vienam otru panest un atbalstīt, būt vienprātīgiem ticībā 
un atziņā, izplatīt Evaņģelija vēsti un liecību pasaulē. 

           Māc. Elmārs Pļaviņš                        Dzied Anškenu ģimene
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Kristīgā draudze patiesi ir aicināta būt par Dieva 
ģimeni. Tādu to redzam ne tikai Apustuļu darbos, bet 
arī Pāvila vēstules Efeziešiem 3. nodaļā: Dieva ģimenes 
locekļi ir “ ..apsolījuma mantinieki Kristū Jēzū, vienas 
miesas locekļi un dalībnieki ..” (6.p.), “ ..loka savus 
ceļus Tēva priekšā.., no kā ikviena cilts debesīs un virs 
zemes dabū savu vārdu..” (15.p.). Tiem “.. Viņš savā 
godības bagātībā.. dod savu Garu..”, ļauj, “ .. ticību 
turot,.. Kristum mājot to sirdīs, ..tiem iesakņoties un 
stipriem stāvēt mīlestībā..”(16. un 17.panti).

Viesu ansambļa dziesma izskan ar lūgšanas 
vārdiem: “Dod mums apsolīto Gara spēku, Lai spētu 

cīņā iet un pārspēt grēku.” 
Svētku noslēgumā draudzes jaunieši pasniedz 

ziedus diakoniem, māsu kalpošanas darbiniecēm, 
svētdienskolotājiem, diriģentei un mūziķiem.

Noslēguma kopdziesmas “Laivā” vārdi liek mums 
atcerēties: “Kungs kādreiz piestājās krastā Meklēt 
ļaudis, kas gatavi būtu iet Viņam līdzi uz siržu zveju..”  
un izsaka apņēmību būt gataviem kalpot: “..Jaunā zvejā, 
Jēzu, ņem mani līdz!”

                  Teksts: Enoks Biķis.  
                         Foto: Guntis Grosvalds. 
 

 Tāds virsraksts izlasāms uz Latvijas Bībeles  
biedrības izdotā Jaunās Derības jaunā tulkojuma 
audioieraksta apvāka. Tie ir divi CD diski: pirmajā ir 
visu četru evaņģeliju teksti, otrajā – Apustuļu darbi, 
vēstules un Atklāsmes grāmata. Audioierakstā, kas 
tapis pēdējo divu mēnešu laikā, Svēto Rakstu tekstus 
ierunājuši Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji, draudžu 
pārstāvji, izcili vārda un runas meistari, aktieri. 
Latvijas Bībeles biedrības sagatavotais audioieraksts 
ir neizsakāmi vērtīga dāvana vispirms jau tiem, kas 
veselības stāvokļa dēļ fiziski nav spējīgi lasīt, kā arī 
tiem, kam daļēji vai pilnīgi zudusi redzes spēja. 

Tā ir iespēja klausīties atkal un atkal, dzirdēt un 
pārdomāt Dieva Vārdus. Virsraksta nosaukuma sakne 
ietver atgādinājumu, ka pats svarīgākais ir ne tikai 
klausīties vien, bet arī dzirdētajam paklausīt!

Minētā Jaunās  Derības atvēršanai bija veltīts 
Latvijas kristīgo konfesiju kopīgs dievkalpojums Rīgas 
baptistu Mateja draudzes dievnamā 2016. gada 26. 
novembrī, Pirmās Adventa svētdienas priekšvakarā. 
Mateja dievnama divu torņu un fasādes izgaismojums 
spilgti izceļas uz  vēlā rudens novakara Matīsa ielas 
tumšā fona. Atverot vestibila durvis, pretī staro vēl 
lielāks gaišums. Caur vienlaidus stiklotajām durvīm, 
kas ved uz lielo dievkalpojuma zāli, redzami Rīgas 
Gospeļkoŗa dziedātāji, kas ieņem savas vietas uz 
paaugstinājuma zem kupola ar izgaismoto krustu 
centrā, bet balkonā telpas aizmugurē klusi dūc ērģeles, 
pie kurām šī vakara solists Jānis Kurševs iemēģina 
balsi.

Pie balti apklāta galdiņa vestibilā kristīgās 
grāmatnīcas “Amnis” vecākais pārdevējs Kārlis 
Mellums laipni piedāvā iegādāties Jaunās Derības 
audioieraksta eksemplārus.

Ienāk un pirmo rindu zālē aizņem Latvijas kris-
tīgo konfesiju vadītāji, mācītāji un Latvijas Bībeles 
biedrības vadošie darbinieki. Dievkalpojumu atklāj un 
vada Rīgas baptistu Mateja draudzes mācītājs Ainars 
Baštiks. Rīgas Gospeļkoris Kristīnes Prauliņas vadībā 
dzied vairākas afroamerikāņu stila dziesmas angļu 
valodā, dažas no tām pavadītas ar dziedātāju ritmiskām 
ķermeņa kustībām un skaļiem, gavilējošiem Dieva 
slavas izsaucieniem, citas no tām vairāk plūstošas un 
mierīgi apcerīgas. Latvijas Bībeles biedrības valdes 
priekšsēdētājs Septītās dienas Adventistu mācītājs 
Ojārs Incenbergs lasa Bībeles lasījumu no Psalmiem.

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs 
Valdis Tēraudkalns īsumā pastāsta par audioieraksta 
tapšanas gaitu. To Mateja dievnama ēkas pagrabtelpa 
zālītē, veicot traucējošo skaņu izolāciju un pielietojot 
nepieciešamo speciālo technisko aprīkojumu, lomas 
ierunājuši 38 vārda un runas meistari, tai skaitā 
kristīgo konfesiju bīskapi, mācītāji un draudžu locekļi, 
arī profesionāli aktieri. Ieraksta gaitu vadījuši un 
koordinējuši profesionāli režisori Irēna Cērmane un 
Kārlis Auškāps.

Latvijas luterāņu baznīca archibīskaps savā uzrunā 
pastāsta, ka viņam uzticēta Kristus loma. Viņš sacījis 
Kristus sacītos vārdus, kas citēti evaņģeliju tekstos ar 
lielu bijību, atkal un atkal no jauna apzinoties, cik tie ir 
stingri un nopietni.

Rīgas katoļu archibīskaps metropolits Zbigņevs 
Stankēvičs atklāj, ka viņam ierakstā nācies uzņemties 
Pilāta lomu, un izsakot tā teikto jautājumu : “Kas ir 
patiesība?” viņš tikai tā īsti sācis saprast, ar cik dziļu un 
skaudru kontekstu toreiz izteikts šis  jautājums.

Režisore Ināra Cērmane dalās savos iespaidos, 
un apliecina, ka iespēju vadīt un veikt Jaunās Derības 

               Klausamgrāmata
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teksta ierakstu uzskata pateicībā par Dieva dāvanu, jo ir 
varējusi vairākus mēnešus dienu no dienas dzīvot tikai 
Bībeles tekstu gaisotnē

Svētrunu saka Ādažu evaņģeliski luteriskās drau-
dzes mācītājs Ivars Jēkabsons par tekstu no Vēstules 
romiešiem 10. nodaļas. Apustulis Pāvils raksta: “..kā 
lai tic Tam, par ko nav dzirdēts un kā lai dzird, ja nav 
kas sludina?..” Šodien prezentējamais audioieraksts 
ar Jaunās Derības tekstu dod brīnišķīgu iespēju 
dzirdēt Dieva Vārdus tiem, kas citādi tos dzirdēt 
nevarētu Mācītājs Ivars Jēkabsons piemin savas ticīgās 
vecmāmiņas aizlūgšanas par viņu Jaunciemā, tajās 
izlūgto svētību viņa ceļam pie Kristus kā pie Personīga 
Pestītāja. Atrast pareizo ceļu viņam palīdzējis viņa 
bērnības draugs, kristīgi ticīgais puisis, (kas tagad jau ir 
Mūžībā), no kuŗa dzirdējis par Bībeli. Kad pamodusies 
interese, lūdzis iedot Bībeli, ko lasīt. Viņam atnesta 
senlaicīga, XIX gadsimtā izdota liela smaga Bībele. 
Vēl tagad ir atmiņā pagātnes apdvestā senlaicīgā 
biezā sējuma izrotātā vāka smarža. Jau ar pirmajiem 
Bībeles vārdiem: “Iesākumā Dievs..” sākās intensīva 
lasīšana un tuvošanās Kristum. Pieņēmis Kristu kā 

Personīgu Pestītāju, Ivars Jēkabsons tagad ir kļuvis par 
Evaņģēlija kalpotāju un var ar pārliecību sludināt par 
to, ko dzirdējis un piedzīvojis. 

Jānis Kurševs, Rīgas katoļu Sv. Jēkaba katedrāles 
solists  balkonā dzied psalma dziedājumu: ”Lai slavēts 
Kunga Vārds!” Viņu ar ērģelēm pavada Mateja draudzes 
koŗa pianiste Inguna Baštika.

Notiek programmā paredzētā “KLAUSAM-
BĪBELES atvēršana.” Mācītājs Ainars Baštiks aici-
na visus, kam ir viedtālruņi, un kas tos, atbilstoši 
vispārpieņemtajai kārtībai, dievkalpojuma sākumā 
izslēguši, tagad atkal ieslēgt, un pasaka, kādas ir 
atbilstošās Interneta saites, lai, izmantojot visā ēkā 
pieejamo Interneta bezvadu pieslēgumu, varētu 
klausīties bez maksas Internetā pieejamo jauno 
audioierakstu (klausamgrāmatu). Un telpā viedtālruņos 
atskan izvēlētais audioieraksta fragments!

Jānis Kurševs lejā zāles priekšā dzied: “Aleluja! 
Laudate pueri Dominum.” Viņu ar sintezatoru pavada 
Mateja draudzes mūzikālās kalpošanas vadītājs 
Māris Dravnieks. Dziedājums, tāpat runātāju sacītais, 
atgādina, ka ieejam Adventa laikā.

                                 Jaunās Derības, Klausamgrāmatas, ierakstītāji un darbinieki atvēršanas dienā
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  Eiropas jauniešu uzticības svētceļojums Rīgā
 Gatavošanās sākās jau pirms gada, kad ie-
priekšējās tikšanās reizē Spānijā Valensijā Tezē kopienas 
vadītājs brālis Aloizs paziņoja, ka par nākamās, 39. 
tikšanās vietu izvēlēta Latvija. Tikšanos atbalstīja 
Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji un Rīgas pilsētas 
Dome. Dažos Latvijas kristīgo draudžu izdevumos 
šāda jauniešu tikšanās nosaukta par jauniešu “uzticības 
svētceļojumu”. Šādā tikšanās reizē jaunajiem cilvēkiem 
ir iespēja apmeklēt dievnamus, kopīgi lūgties un dziedāt, 
apmainīties ar pieredzi un viedokļiem, iedrošinot 
sev līdzīgos jauniešus ticībā dzīvajam Dievam. Šādi 
svētceļojumi palīdz veidot tautu un cilvēku savstarpējo 
sapratni un uzticību kristīgās draudzēs dažādās zemēs. 

Tezē [Taizē] kopienas vēsture sākās 1940. gadā, 
kad brālis Rožē divdesmit piecu gadu vecumā atstāja 
dzimto Šveici, lai dotos uz savas mātes dzimteni 
Franciju. Brālis Rožē Šucs (Roger Schutz) ir šveicieša 
– kalvinistu mācītāja un francūzietes dēls. Kad sākās 
Otrais pasaules kaŗš, Rožē bija pārliecināts, ka viņam 
ir jāpalīdz cilvēkiem smagajā pārbaudījumā tāpat, kā to 
bija darījusi viņa vecā māte Pirmā pasaules kaŗa laikā. 
Brālis Rožē 1940. gadā pārcēlās uz dzīvi Francijā, 
iegādājās māju Tezē ciematā Burgundijā, un kaŗa lai-
kā deva pajumti vispirms ebreju bēgļiem, tad vācu 
gūstekņiem. Viņa apmešanās ciems Tezē atradās tuvu 
demarkācijas līnijai ar toreiz vācu okupeto Francijas 
daļu. Pēc sagatavošanās kopienas vidū jaunais brā-
lis Rožē ar solījumu apņēmās kalpot Dievam un 
cilvēkiem visā savas dzīves laikā. Šobrīd Tezē [Taizé] 
kopienā ir vairāk kā simts brāļu, kas nāk no trīsdesmit 
dažādām nācijām. Tur ir gan katoļi, gan arī protestanti. 
Kopienas centrā ir Kristus. Kopienas brāļi darbojas, 

lai kopienas dzīve būtu kā zīme iespējamam mieram 
starp sašķeltajiem kristiešiem un tautām. Brāļi pelna 
iztiku tikai un vienīgi ar savu darbu. Viņi nepieņem 
ziedojumus, ne arī privātos mantojumus; kopiena se-
vi ziedo visnabadzīgākajiem. Nelielas brāļu grupas 
dzīvo pasaules nelabvēlīgākajās vietās Āzijā, Āfrikā 
un Dienvidamerikā, lai liecinātu par Dieva mīlestību 
tiem, kas cieš. Pēc brāļa Rožē traģiskās nāves 2005. 
gadā kopienu vada brālis Aloīzs, kuŗu brālis Rožē bija 
izvēlējies par savu pēcteci.

Kad Latvija XX gadsimta 90-to gadu sākumā 
atguva neatkarību, un pavērās brīvas ceļošanas iespējas, 
jaunieši no vairākām Latvijas kristīgām, tajā skaitā 
arī baptistu  draudzēm, gan individuāli, gan grupās ir 
apmeklējuši Tezē kopienu Francijā.

Visā 2016. gada laikā notika gatavošanās gai-
dāmajam gadumijas pasākumam. Sagatavošanās darbos 
iesaistījās Rīgas Marijas Magdalēnas Romas katoļu 
draudze, Rīgas Vecā Ģertrūdes evaņģeliski luteriskā 
draudze un citas Rīgas un Latvijas kristīgās draudzes, 
kā arī Latvijas Kristīgais radio. Tika apgūti samērā 
vienkāršie, bet emocionālie Tezē dziedājumi, kuŗos 
izskan vēlmes tuvoties Dievam, lūgumi un pielūgsme, 
pateicība un slava Dievam. Samērā vienkāršie me-
lodiskie motīvi dziedājumos atkārtojas vairākkārt, tie 
labi paliek atmiņā, un ievada īpašā lūgšanas un pārdomu 
noskaņojumā.
  Jau nedēļu iepriekš ieradušies ap 900 brīvprātīgo 
no Ukrainas, Polijas, Vācijas un citām Eiropas valstīm, 
kas palīdz pasākuma organizatoriem Tezē kopienas 
brāļiem, kuri Rīgā ir jau no oktōbŗa. Ar viņiem kopā 
darbojas brīvprātīgie palīgi no Latvijas. Eiropas 

Vairākas dziesmas aizrautīgi un skanīgi atskaņo 
Septītās dienas Adventistu Rīgas Centra draudzes 
vokāli-instrumentālās grupas “Korinta” jaunieši. 

Ļoti savdabīgs un atraktīvs ir programmas punkts: 
“KLAUSAMBĪBELES iedēstīšana”. Lai atceramies 
1685. gadu, kad Ernests Gliks pēc Jaunās Derības 
tulkojuma pabeigšanas Alūksnes mācītājmuižā iepre-
tim dzīvojamai mājai iedēstīja ozolu. Otrs ozols tika 
iestādīts 1689 .gadā pēc Vecās Derības – tātad visas 
Bībeles tulkojuma pabeigšanas. Abi ozoli Alūksnē 
zaļo un kuplo vēl šodien. Kārļa Auškāpa režijā un 
vadībā notiek simboliska ozola stādīšana. Mācītājs 
Edgars Mažis kā palīgstrādnieks iestumj ķerru ar 
lāpstu, grābekli un melnzemes maisu. Latvijas kristīgo 
konfesiju vadītāji – arhibīskapi uzvelk darba cimdus 

un ķeras pie darba. Lai iedēstīto jauno kociņu varētu 
aplaistīt, ir sagādāta pat lejkanna. Ar to rīkojas Latvijas 
Kristīgā radio žurnāliste Sendija Burka-Šaicanova. 
Viņa pastāsta, ka sākumā domāto ieceri, ka katrs no 
dievkalpojuma dalībniekiem pēc beigām paņemtu 
vienu no sagādātajām ozolzīlēm un iestādītu zemē 
izvēlētajā vietā, – to būs tagad neiespējami izpildīt, jo 
ir jau vēls rudens. 

Līksmi, uzvaroši izskan grupas “Korinta” dziedātā 
dziesma “Ozanna”. Mācītājs Ainars Baštiks vada ko-
pējo lūgšanu “Mūsu Tēvs..” Archibīskaps Jānis Vanags  
nobeidz dievkalpojumu ar svētīšanas vārdiem.

 
                                     Teksts: Enoks Biķis,
                                  Foto:  Edmunds Glūdiņš.  



   14                                                                                                                                                                                     Kristīgā Balss 88.1.                             Kristīgā Balss 88.1.                         15

jauniešiem svētceļniekiem, kas ieradīsies, izveidotas 
reģistrācijas vietas. Pieņemti pieteikumi un adreses no 
rīdziniekiem un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, kas 
decembŗa pēdējās četrās dienās ir gatavi uzņemt savās 
mājās “uzticības svētceļojuma” jauniešus.

Pirmās jauniešu grupas Rīgā ierodas jau 28. de-
cembŗa agrā rītā. Vislielākās svētceļnieku grupas ir 
no Polijas, Ukrainas, Vācijas, Lietuvas, Francijas, 
Horvātijas un Itālijas. Jaunieši no dažādām valstīm 
atbraukuši gan ar autobusiem, gan vilcienos, bet ar 
prāmi pāri Baltijas jūrai ieradušies pasākuma dalībnieki 
no Zviedrijas. Divos nomātos lidojumos no Lionas un 
Parīzes atlidojuši jaunie svētceļnieki no Francijas. 

28. decembŗa priekšpusdienā Rīgas ielās un sa-
biedriskā transporta līdzekļos sastopami daudzi svešās 
valodās runājoši kārtīgi ģērbti, pieklājīgi jaunieši 
ar saritinātiem plastmasas porolona matracīšiem un 
guļammaisiem, kas dodas uz kādu no piecām sa-
gaidīšanas vietām, kuŗās viņi saņem informāciju sa-
vā dzimtajā valodā un uzzina, kuŗas Rīgas kristīgās 
draudzes rūpju un uzmanības lokā viņi būs šajās 
tikšanās dienās. Jauniešus sagaida vairākās Rīgas baz-
nīcās, tai skaitā Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā, 
Vecās  Ģertrūdes  un citās luterāņu baznīcās, kā arī 
Rīgas lielāko baptistu draudžu dievnamos.  

Rīgas baptistu Mateja un Āgenskalna draudzes 
uzņem katra vairākus simtus jauno svētceļnieku, gan 
draudžu locekļu viesģimenēs, gan dievnamu telpās. 

Rīgas baptistu Golgātas draudzes locekļi uzņem 
pāri par simtu atbraucēju. Viesmīlīgajiem golgātiešiem 
pievienojas vairāki Golgātas dievnamam tuvējo ielu 
māju iedzīvotāji, kas gan paši nav draudzes locekļi, bet 
gatavi uzņemt ciemiņus savos dzīvokļos.

Agrajā rīta lūgšanu svētbrīdī Golgātas dievnama 
Krusta zālītē pulcējušies pāri par simtu Tezē jauniešu. 
Vēlāk dievnama lielajā zālē, kuŗu grezno krāšņi 
iluminētā kuplā Ziemassvētku egle, izklaidus mazos 
pudurīšos izvietojušās sešas Tezē jauniešu diskusiju 
grupas, kuŗās notiek iepazīšanās, klusinātas sarunas un 
viedokļu apmaiņa. Noteiktiem  soļiem zāli pārstaigā 
pasākuma organizatore, Golgātas draudzes jauniešu 
pārstāve māsa Beāte.

Agrie rīta lūgšanu svētbrīži un jauniešu diskusijas 
mazās grupās šajās tikšanās dienās notiek arī Mateja 
baptistu baznīcā, Āgenskalna baptistu baznīcā, 
Mežaparka Kristus Karaļa katoļu baznīcā, Marijas 
Magdalēnas katoļu baznīcā, Rīgas Domā, Vecajā 
Ģertrūdes luterāņu baznīcā, Rīgas Lutera baznīcā 
Torņakalnā, luterāņu Baltajā baznīcā Vecmīlgrāvī un 
daudzos citos Rīgas dievnamos.

Dienā Tezē jaunieši var apskatīt Rīgu un pie-
dalīties kopīgos pārdomu, lūgšanu un dziesmu pasā-
kumos arēnā “Rīga” un Pārdaugavā Ķīpsalas izstāžu 
kompleksa lielajā zālē, uz kurieni no laukuma pie 
Brīvības pieminekļa no “Laimas” pulksteņa kursē īpaši 
norīkoti “Shuttle” tipa autobusi.

Piektdien, 30. decembrī plkst. 19.00 ārēnā “Rīga” 
notiek Tezē lūgšanu svētbrīdis ar Latvijas kristīgo 
draudžu pārstāvju un valsts amatpersonu līdzdalību. 
Arēnas “Rīga” pāri par tūkstoš vietas pilda Eiropas 
valstu jaunieši svētceļnieki. Milzu plašajā arēnā, kuŗā 
parasti notiek sporta sacensības un skaļi koncerti, šoreiz 
valda apbrīnojama disciplīna un klusums, īpaši lūgšanu 
un pārdomu brīžos. Pēc lūgšanu brīžiem dalībnieki 
vienojas kopīgos Tezē dziedājumos. Pasākuma norisi 
vada Tezē brāļi un kopienas vadītājs brālis Aloīzs. 
Piedalās arī Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas 
archibīskaps Jānis Vanags, Romas Katoļu Baznīcas 
Rīgas archibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankēvičs 
un vairāku Latvijas kristīgo draudžu pārstāvji.

Eiropas jauniešu “uzticības svētceļojuma” da-
lībniekiem ir iespēja sagaidīt jauno 2017. gadu kopā 
ar savām Latvijas viesģimenēm vai arī lielākos ko-
pīgos pasākumos ar Latvijas jauniešiem un Rīgas 
iedzīvotājiem. Kopīgas sarunas, iespaidu, atmiņu 
un viedokļu apmaiņa, lūgšanas un dziesmas vieno, 
iedvesmo un bagātina kristīgo atziņu, vairo savstarpējo 
uzticību un stiprina ticību Dievam.

Jaungada pirmās svētdienas rītā jauniešiem svēt-
ceļniekiem no Eiropas valstīm ir iespēja piedalīties kādā 
no Rīgas kristīgo draudžu dievkalpojumiem. Golgātas 
baptistu baznīcas lielajā zālē kopā ar rīdziniekiem 
pulcējušies viesi – Tezē jaunieši. Kā sarunās ar tiem 
pēc dievkalpojuma uzzinām, šajā grupā jaunieši ir no 
Francijas. Vairākus Tezē dziedājumus angļu un latviešu 
valodās dzied golgātiešu duets: māsas Ieva un Alise 
Pļaviņas Martas Bistrumas ģitāras pavadījumā. Rasa 
Šterna ar ērģelēm pavada kopdziesmas “Man žēlastība 
dāvāta”  un “Esi, Kungs, Gaisma man, ceļā, kas spīd!”. 
Mācītājs Elmārs Pļaviņš kancelē saka svētrunu, ko 
angliski tulko māsa Ginta. Kā vienmēr mēneša pirmajā 
svētdienā, draudze bauda tā Kunga Piemiņas mielastu. 
Arī citzemju viesiem jauniešiem tiek dota iespēja 
piedalīties Svētajā Vakarēdienā, – tiem, kas apzinās, 
ka ir pieņēmuši Jēzu Kristu kā personīgo Pestītāju. 
Maizes laušanas laikā tiek dziedāta dziesma “Kristū 
vienoti..” un izdalīšanas laikā ērģelniece Rasa Šterna 
spēlē klusinātas korāļu variācijas.

Mateja baznīcā, kur kopā ar draudzi uz rīta 
dievkalpojumu pulcējušies Tezē jaunieši, svētrunu 



   14                                                                                                                                                                                     Kristīgā Balss 88.1.                             Kristīgā Balss 88.1.                         15

     *1925. g. 5. II Mežaiķos, Lietuvā
              † 2016. g. 13. IX Rīgā

         Linards Jaunzemis

Par aizgājušo interesējoties, redzam 
Archibaldu sekojam sava tēva Dr. Kārļa 
Lejasmeijera zināšanu gūšanas un tālāk-
došanas pēdās. Otrā pasaules kaŗa vētrās 
viņa pirmizglītība bija saraustīta, bet 
četrpadsmit gadu vecumā, ierodoties 
ASV, viņš uzsāk vidusskolas gaitas un 
četrus gadus vēlāk  jau ir izcilās Harvarda 
universitātes students un to nobeidz 
ar uzslavu tieši angļu literatūrā. Seko mastera un 
doktora grads Princetonas universitātē un ārkārtīgi 
sekmīgs mācīšanas darbs Minnesotas universitatē, 
iegūstot augstāko atzinību –  Morse-Alumni  award, 
aizejot pensijā 2003. gadā. Darbojies un bijis vadītājs, 
pasniedzējs daudzās un dažādās mākslas un kultūras 
organizācijās, runājis radio un televīzijas raidījumos.

Mēs Archibaldu pazinām viņa sākuma gados kā 
Filadelfijas baptistu draudzes locekli, kuŗš palika prātā, 
saskaroties mūsu nometnēs un kongresos. Tā vēl tagad 

atceros kādas karstas debates pēc kāda 
nometnē  nolasīta referāta, kur Archibalds  
apgalvoja, ka vecāki cikvēki jaunos neiz-
protot, esot iestiguši vecās formās. Kad kāds 
viņam jautāja, kur tad ir šo veco ļaužu robeža, 
19 gadīgais Archbalds nevilcinoties nosauca 
– 25 gadi! Jā, mums divdesmit piecu gadu 
vecīšiem derēja tāda sapurināšana…

1964. gadā Klīvlandē Archibalds appre-
cas ar otru intelektuāli, Edīti Droboševski, kuŗai dok-
tora grads veselības aprūpē. Abi māca Minnesotas 
universitātē, bet auksto ziemu dēļ atvaļinājumos apceļo 
pasauli, esot bijuši 75 dažādās valstīs, daudzās tādās, 
ko parastie turisti nemaz nezina un neapceļo. Ir locekļi 
presbiterāņu draudzē Miniapolē, bet, pensijā esot, 
ziemas pavada savā iepirktajā dzīvoklī Kalifornijā.

Pēc gaŗas un grūtas slimības Archibalds aiziet 
mūžībā 2016. gada 22. oktōbrī un ir krematizēts.

                                                       O. Cakars

   Archibalds Lejasmeijers
          1935. g. 15. XII – 2016. g. 22. X

   MŪSU AIZGĀJUŠIE

par tekstu Vēstulē filipiešiem 4 : 4-9 saka mācītājs 
Ainars Baštiks, angliski svētrunu tulko jaundibināmās 
Rīgas baptistu Hebronas draudzes sludinātājs Edgars 
Deksnis. Četri soļi jāiet, lai Jaunais gads būtu laimīgs 
un veiksmīgs: 1) priecāties Kungā; 2) neraizēties, bet 
pielūgt Kungu pateicībā; 3) domāt tikai par to, kas labs 
un pilnīgs; 4) darīt to, ko esam mācījušies no Kunga.

Tezē kopienas brāļi piedalās dievkalpojumā 
Rīgas vēsturiskajā Pēteŗa baznīcā. Turpat netālu Rīgas 
visvecākajā Juŗa baznīcā, kas tagad ir restaurēta kā 
lietišķās un dekoratīvās mākslas muzejs, Tezē dienu 
laikā ir notikusi Rīgas kristīgo konfesiju vadītāju 
tikšanās ar Tezē kopienas vadītāju brāli Aloīzu. Viņš 
darījis zināmu, ka nākamā līdzīga jauniešu tikšanās 

iecerēta 2017. gadā – Reformācijas piecsimtgadu jubi-
lejas gadā Šveices pilsētā Bāzelē pie Reinas.

Eiropas jauniešu “uzticības svētceļojumā” 
Latvijā piedalījušies 17 000 dalībnieku. Prieks, ka 
Latvijas baptistu draudzes, viesģimenes un jaunieši 
piedalījušies šajā pasākumā. Vadītāju un dalībnieku, 
viesģimeņu intervijas Latvijas Kristīgajā radio liecina 
par celsmīgajiem iespaidiem abpusēji, kā no viesiem, 
tā arī no rīdziniekiem. Tāpat abpusēji gūtas jaunas 
ierosmes kristiešu savstarpējai sapratnei un sadarbībai. 
Esam no jauna pamudināti kalpot, tuvoties un vairāk 
uzticēties Dievam. Tas jo īpaši svarīgi ir mūsdienu 
nemierīgajā pasaulē.
    Enoks Biķis.

Mūsu aizņemtās dzīves steigā šad tad prasās 
apstāties un aizklīst atpakaļ domās par nostaigāto dzīves 
ceļu. Skatoties pagātnē redzam mīļas ainavas un mīļus 

ļaudis, ar kuŗiem uz brīdi iznāca kopīgi ceļot.  Personīgi 
manas atmiņas kuplina mana kalpošana Amerikas 
latviešu baptistu apvienībā, sevišķi māsu darbā. 



   Lasītāju ievērībai Kanadā:

Ja nevarat pārsūtīt Kristīgās Balss abonomenta samaksu 
ASV dolāros, tad sūtiet Kanadas naudas pārvedumu vai čeku 
uz Z. Gertnera vārda, atzīmējot, ka tas ir par Kristīgo Balsi:

Z. Gertners
52 Sharpcroft Bvd.

Dovnsview Toronto, ON M3J 3G1

Atmiņās parādās Apvienības nometņu, 
kongresu, Dziesmu dienu, draudžu un māsu 
gada svētku viesošanās ainavas. Ar katru 
no šiem dievkalpojumiem un sarīkojumiem 
mana dzīve kļuva bagātāka, nākot tuvāk 
savam Pestītājam  un brāļiem un māsām 
Kristū. Viens no tiem, ar kuŗu bieži tikos, 
bija brālis Linards Jaunzemis. Sākuma 
gados iepazinos ar viņu ALBA sarīkojumos, 
bet beidzamajos trīsdesmit gados, kad mans 
vīrs kalpoja par Bukskauntijas draudzes 
mācītāju, iepazinos ar viņu vēl ciešāk.  Kad 
Linards ar savu dzīves biedri Zigrīdu devās 
atpakaļ uz dzīvi Latvijā, draudzei bija grūti 
viņus atvietot.  Vēl vairāk mums trūka viņu 
draudzība un mīlestība.  

Katrs aktīvs Bukskauntijas draudzes loceklis 
un Apvienības sarīkojumu dalībnieks atkārtoti sa-
stapās ar ražīgo, darbīgo Linardu. Viņš, sadarbībā 
ar Bukskauntijas draudzes locekli nelaiķi Valentīnu 
Stūrmani, bija ALBA nometnes sirds un dvēsele. Abi 
ieņēma svarīgu lomu nometnes iegādē, izbūvēšanā un 
uzturēšanā. Linardam sasniedzot jau cienījamus gadus, 
viņu vēl arvien  varēja redzēt nometnē, labojot elektību, 
jumtus  un  veicot citus svarīgus  nometnes uzturēšanas 
darbus. Ir grūti pat uzskaitīt daudzās svētības, kuŗas 
Linards nesa  ALBA dzīvē. Personīgi varu teikt, ka 
Linards arī manai ģimenei bija liels atbalsts. Ģimenes 
mājā vēl arvien manams viņa roku darbs, gan praktiskos 
mājas uzturēšanas darbos, gan arī rokdarbos, koka 
gravējumos. Ar prieku vienumēr viņu satiku gandrīz 
katrā trešdienas Bībeles stundā, tāpat arī  svētdienās 
svētdienas skolā un dievkalpojumos. Gandrīz  nevienā  
draudzes sanāksmē vai sarīkojumā viņš neiztrūka.  
Dievkalpojumos Linards ieņēma pirmo solu, lai varētu 
uzņemt skaņu lentās katru dievkalpojumu.  Kaut gan, 
aizceļojot atpakaļ uz Latviju, Linards, kā arī Zigrida, 
atstāja lielu robu ALBA draudzēs un manā personīgā 
dzīvē - mīļas atmiņas tiek vienumēr saglabātas. 

Linardu, atrodoties atkal savā iemīļotajā dzimtenē, 
Dievs aicināja savās mūžīgās mājās. Piemiņas brīdi 
vadīja LBDS biskapa vietnieks Edgars Godiņš. 
Bukskauntijas draudzes dievnamā ģimene Linarda 
piemiņai nolika ziedus, kad draudze pie Svētā 
Vakarēdiena atzīmēja viņa aiziešanu. Draudzes mācī-
tājs Uldis Ukstiņš ar dziļi izjustiem vārdiem runāja 
par līdzstrādnieku un draugu Dieva darbā  gan pirms, 
gan pēc darba uzsākšanas Bukskauntijā. Mācītājs 
runāja par bezbailīgu Kristus liecinieku! – tāds  bija 
Linārds Jaunzemis. Plašāku Linarda draugu pulku 

ģimene aicināja uz piemiņas pusdienām 
Bukskauntijas draudzes dienvnama blakus 
telpās dažas nedeļas pēc viņa aiziešanas. 

Par tēva sēro viņa trīs bērni no pirmās 
sievas Tabitas – Liene Bomanta, Kaspars 
Jaunzemis un Māra Kennedy, līdz ar dzīves 
biedriem un mazbērniem. Tabitai aizejot 
mūžībā, Linards aprecējas ar Rutu Aļļi, 
kuŗa bija uzticīga dzīves draudzene un 
viņa jaunākās meitas Māras audzinātāja.  
Linardam bija jāšķiŗas arī no Rutas un 
pēc vairakiem gadiem vinš apprecējās 
ar Zigrīdu Bateraku no Latvijas. Viņa 
Linardam vecuma dienās bija liels atspaids.  

Pagājušā gadā viņa jaunākā meita Māra 
ar dzīves biedru vel pagūva apmeklēt tēvu un Zigrīdu 
Latvijā.  Māra raksta: “Manas pēdējās atmiņas no mana 
tēva ir no pagājušā gada.  Brīdīs, kad bija viņu jāatstāj, 
pienāca daudz par ātru. Es zināju, ka viņš, tapat kā es, 
uzticīgi apmeklēja draudzes dievkalpojumus. Tāpat kā 
tēvam, tā arī man ir ticība, ko es cenšos izvest dzīvē. Ir 
skaidrs, ka mana  ticība bija  man dota  un ieaudzināta 
no mana tēva, kuŗš bija man kā tēvs un māte pēc manas 
māmiņas (Tabitas) nāves agrā jaunībā. Mans tēvs bija 
stingrs savā kristīgā ticībā, mācīdams visu mūžu saviem 
trim bērniem bībeliskas vērtības.  

Linards bija izpalīdzīgs Bukskauntijas draudzes 
saimniecības darbos, vienumēr gatavs pielikt savu ro-
ku, ja radās kāda vajadzība. Viņš bija enerģisks, bet 
tomer kluss un pazemīgs. Tētis mīlēja savu ģimeni un 
draudzi un uzupurējās priekš mums visiem. Kad viņš 
ieradās Amerikā 1940-os gados, viņš nodibināja savu 
uzņēmumu, būdams veiksmīgs elektrisks kontraktors. 
Tētim ļoti patika lauki un daba. Viņš mīlēja savu dārzu, 
kokus un mežu. Starp deviņdesmit dažādiem  kokiem 
ap viņa māju viņam vismīļākais bija bērzs, kas viņam 
atgādināja mīļo Latviju.”  Māra savas pādomās par tēti 
beidza ar vārdiem, kuŗiem arī es vēlos pievienoties: 
“Un es noteikti arī iešu uz priekšu ar cerību, zinādama, 
ka mēs vēl satiksimies un priecāsimies tur aizsaulē, 
Dieva priekšā!”      
  Benita Ukstiņa, 
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